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Características: 

BICARBONATO DE POTASSIO 

E501 

Instruções de utilização: 

Dose de utilização: 

Apresentação: 
 
Conservação: 

ACIDIFICANTE DE BEBIDAS 

 

O BICARBONATO DE POTÁSSIO também conhecido como 
hidrogenocarbonato de potássio ou carbonato ácido de potássio (KHCO3) 
é uma substância salina, cristalina, na forma de um pó macio de cor 
transparente a branca, inodora e levemente básica. 
 
O BICARBONATO DE POTÁSSIO é utilizado na indústria alimentar como 
aditivo para regular o pH. Na enologia é usado especificamente como 
agente desacidificante, diminuindo a acidez através da eliminação do 
ácido tartárico pela precipita os seus sais insolúveis. 
 
O mecanismo de ação do BICARBONATO DE POTÁSSIO é duplo: não só 
porque diminui a acidez devido á neutralização dos ácidos, como também 
aumenta as precipitações do tartarato.  
 
O BICARBONATO DE POTÁSSIO reage com o ácido tartárico formando 
bitartarato de potássio e dióxido de carbono. Após a desacidificação o 
vinho deve ser armazenado no frio por 2 a 3 semanas para garantir que a 
precipitação ocorra de forma eficaz. Em vinhos ou mostos com valores de 
pH < 3,2 é aconselhável desacidificar para favorecer a FML. 

 

 
 
Os produtos que comercializamos são para uso enológico e estão listados na OIV 
conforme o Códex Enológico Internacional pelo Reg. 934/2019.  
 
Os materiais usados para a produção do produto final não contêm organismos 
geneticamente modificados (OGM’s), nem foram sujeitos a radiação ionizante. 
  
O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus derivados que 
representam a maioria das reações alérgicas e intolerâncias nos seres humanos conforme 
referido no Reg. 1169/2011. 

FTBICARBPOT06072022 

1,3 gr/l 
Reduz 1 g/l de ácido 

tartárico 

 

Embalagem de 25 Kg 

 

Armazenar a embalagem num local 
seco e fresco livre de odores. 

Após aberta, a embalagem deve ser 
fechada e armazenada corretamente. 

O BICARBONATO DE POTÁSSIO dissolve-se 
diretamente no mosto ou vinho a tratar. 

Devido à libertação de gás carbónico, 
durante a reação de desacidificação, é 
produzida uma elevada quantidade de 
espuma. Por este motivo é importante 
haver espaço no depósito onde esta 
operação se vai realizar. 

É aconselhável efetuar o tratamento com 
BICARBONATO DE POTÁSSIO no vinho em 
vez de o fazer no mosto 

Certificado de qualidade: 
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ESPECIFICAÇÔES FISICO-QUIMICAS: 

Fórmula: KHCO3 
Taxa de pureza: 99,5% 
Perda por de secagem < 2% 
Metais pesados (mg/kg Pb) < 10. 

 


